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Toestemmingsformulier foto- en beeldmateriaal                                         

 
Beste ouders 
 
Gelet op de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy willen wij u uitdrukkelijk 
toestemming vragen voor een aantal verwerkingen die wij met de persoonsgegevens doen. Het 
gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van 
onze wettelijke verplichtingen vallen. Ze hebben allemaal te maken met foto- en 
beeldmateriaal. 
 
Gelieve hieronder uw keuze aan te vinken.  
Deze toestemming is geldig voor de gehele periode dat uw kind bij ons onderwijs volgt. 
Indien u zich bedenkt (in het algemeen of voor één specifieke foto), dan geven we daar gevolg 
aan overeenkomstig de privacywet. Gelieve hiervoor dan zelf contact met ons op te nemen. 
 
 

 
Naam ouder/opvoedingsverantwoordelijke: …………………………………………………………………………. 
 
Naam en klas kind: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ondergetekende  geeft hierbij toestemming aan de school om onderstaand beeldmateriaal te 
maken en te gebruiken. 
 
Ja   Neen 
         individuele foto genomen door de schoolfotograaf 
                  (gebruik van een klasfoto voor de schooladministratie is wettelijk toegestaan) 
 
         klasfoto genomen door de schoolfotograaf 
 
         gerichte1 foto’s en filmpjes van activiteiten, excursies, schoolreizen, schoolfeesten 

enz. waarop u kind geïdentificeerd kan worden.  
Indien ja, worden deze opnames gebruikt voor: 

Ja   Neen 
         de schoolwebsite  (www.gvbhuise.be) 
         intern gebruik binnen de school (als versiering op muren, deuren …) 
         de sociale media van de school (o.a Facebook, …) 
         het digitale platform van de school 
         brochures, publicaties, presentaties (schoolkrant, flyer, powerpoint …) 
         openbare media (krant, televisie …) 
         schoolfeesten, communie, opendeurdagen … 
         evaluatie van stagiairs/leerkrachten in opleiding door de (hoge)school in 
                 kwestie 
 

 
Datum       Naam ouder 
 
_____________                                                                                 ___________________________ 
                                                                         
                                                                                                      Handtekening ouder 
 

                                           
1 Gerichte beelden zijn foto’s waarop de persoon gericht in beeld is genomen en goed herkenbaar is (een close-up, het beeld is 
gefocust op die ene persoon, een geposeerde foto...). 


